
Nieuwsbrief 

W 
akker Dier 
voert mo-
menteel 
actie tegen 

de plofkip. Dit is alle bio-
industriekip die in de win-
kel te koop is. 
De plofkippen, 
in werkelijkheid 
kuikens, worden vetgemest 
en wegen in 6 weken tijd twee tot tweeëneenhalve 
kilo. Dit veroorzaakt heel veel leed en gezondheids-
problemen bij de dieren. Wakker Dier kocht 10 
plofkippen en 10 biologische kippen vrij, om door 
een dierenarts vast te laten stellen wat het verschil 
tussen beiden groepen was. Biologische kippen 
worden ‘pas’ met 12 weken geslacht en de onder-
zochte dieren waren in een betere conditie dan 

hun ‘bio-
industriecollega’s’. 
Toch hadden vrij-
wel alle dieren 
chronische won-
den aan hun voet-
zolen, door het dag 

in, dag uit in hun eigen 
mest staan. Daarnaast 
lijden de plofkuikens 
aan zo’n enorm overge-
wicht voor een kuiken 
van hun leeftijd, dat ze 
onmogelijk lang op hun 
poten kunnen blijven 
staan. Vandaar dat de 
dieren allemaal een kale 
buik en borst hebben 
van het eeuwige zitten. 
De dierenarts schrijft in 

zijn rapport dat de conditie 
waarin de dieren verkeerden, 

bij een privé persoon zou gelden als ernstige die-
renmishandeling, maar dat het op deze manier 
houden van dieren in de industrie geoorloofd is.  
Na het onderzoek zijn de dieren bij Melief ge-
bracht. Wij hoopten, samen met de mensen van 
Wakker Dier, dat, ondanks dat de levensverwach-
ting van dit soort voor het vlees gefokte dieren niet 
hoog is, dat er nog genoeg dagen zouden komen 

waarvan de kuikens zouden kunnen genieten en 
kip zouden kunnen zijn. Maar de slechte weerstand 
van de meeste van de plofkippen zorgde ervoor dat 
ze ziek werden en sneller dan verwacht overleden. 
De biologische kuikens leken wat monterder, maar 
ook van hen zijn er meer dan verwacht al vroeg 
overleden. De dieren die over zijn, lijken hun ge-
zondheid en hun draai hervonden te hebben.  

Z oals ieder jaar zal ook dit jaar weer op de laatste zondag van augustus, te 

weten  
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onze Open Dag plaatsvinden. Want hoewel we natuurlijk sinds de vorige Open Dag 

iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur geïnteresseerden de mogelijkheid bieden 

om de opvang te bezoeken, vinden 

we het belangrijk om toch nog in 

ieder geval één keer per jaar extra 

feestelijk uit te pakken met langere 

openingstijden, zodat ook mensen die 

van verder weg komen ruim de tijd 

hebben om uitgebreid tussen de 

dieren te vertoeven. En de mini-

rommelmarkt te bezoeken, mee te 

doen aan de tombola (met dit jaar 

een prachtige fiets als hoofdprijs!) en 

een lekker en vooral diervriendelijk 

hapje mee te pikken. Wij hopen u ook te 

mogen begroeten! 

PS: bij voldoende animo (zodat de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk 

zijn) zal er weer een busje in de regio Rotterdam gehuurd worden voor de 

mensen die willen komen maar geen vervoer hebben. Als u daar interesse in 

heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten met een mailtje naar  

info@stichtingmelief.nl 

Juni 2012 
Lieve dierenvrienden! 
 
Op het moment dat we dit voorwoord schrijven, hadden we deze 
nieuwsbrief eigenlijk al verstuurd willen hebben. Het tekent de drukte 
die een enorme opvang als die van Melief met zich meebrengt, waar-
door het bijna onmogelijk lijkt om alles te documenteren wat zich hier 
allemaal dagelijks afspeelt.  
Toch staat deze nieuwsbrief weer vol met verhalen over dieren die op 
de meest ondenkbare manieren in onze permanente opvang opgeno-
men zijn. Sommige verhalen nog schrijnender dan de andere…  
Het schetst maar weer eens dat in deze tijd van crisis er voor de dieren 
geen verschil is. Sterker nog, het lijkt alleen maar aannemelijker dat de 
zorg voor (huis)dieren niet meer bovenaan staat en ze sneller dan ooit 
de dupe zijn van de financiële positie van hun ‘baasje’. Terwijl het baas-
je toch vanaf dat het dier in zijn of haar leven gekomen is de verant-
woordelijkheid voor de verzorging, in de breedste zin van het woord, 
van het dier op zich genomen had. Helaas wordt de trouwe kameraad 
dan vaak vanwege de kosten een blok aan het been en bedenken men-
sen de vreemdste manieren om zich van het weerloze dier, dat hier 
tenslotte ook niet om gevraagd had, te ontdoen.  
Waarvan, zoals gezegd, in deze nieuwsbrief weer vele verslagen. Voor 
u, zodat u als trouwe donateur kunt lezen waaraan we de donaties en 
giften besteden. Want vanzelfsprekend waarderen we het echt enorm 
dat onze donateurs de dieren bij Melief, die ooit stuk voor stuk een 
slecht vooruitzicht hadden, ondanks financieel stormachtige tijden 
door middel van hun steun van een rooskleurige toekomst blijven 
verzekeren! Zonder uw steun zou dit niet mogelijk zijn en zouden 
Luise, Gracia, Wolf en alle andere dieren waarover u hier leest zo goed 
als zeker al dood zijn geweest.  
Komt u hen bezoeken en kennis met hen maken op onze jaarlijkse 
Open Dag? U leest verderop wanneer. Hopelijk zien we u dan, of tij-
dens de openingsuren, iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.  

 

Voor nu veel leesplezier! OPEN DAG 

PLOFKIPPEN 

WAKKER DIER brengt dieren  
na onderzoek bij Melief 

D eze zwart witte poezendame is hoogzwan-
ger bij een boerderij op straat gezet. De 

boer belde ons op of wij haar op konden ne-
men, omdat hij 
drie gecastreerde 
katten had en er 
niet meer bij 
wilde hebben. 
Katja is donder-
dags gebracht en 
zette haar 5 kin-
deren 
precies 
twee dagen 
later op de we-
reld in onze kan-
toorkamer. De vijf maken het prima, maar we 
hopen voor dit jonge grut mensen te vinden die 
een goed thuis hebben te bieden, want het zou 
zonde zijn als deze sprankelende kittens hier in 
de opvang blijven. Dus wilt u een kitten in huis 
nemen of weet u mensen die op zoek zijn naar 
een kat, neem dan a.u.b contact met ons op! 

KATJA 
Zwanger en gedumpt... 



V 
oor dit kereltje, een Chihuahua-Pincher-kruising van drie 
jaar oud, waren nog twee opties over: inslapen of opname 
bij Melief. Fransje is door de zoon van het gezin, waar hij 
opgegroeid is, ernstig mishandeld… Hij werd bijvoorbeeld op 

een vuilcontainer gezet en er afgetrokken en aan de lijn door de sloot 
getrokken… Doordat Fransje dit mee gemaakt heeft, heeft hij een hekel 
aan kinderen gekregen, wat leidde tot verscheidene bijtinciden-
ten. Daarbij heeft Fransje regelmatig hersenvliesontsteking, wat 
volgens de dierenarts een gevolg van de mishandelingen kan zijn. 
De dierenarts van Fransje wilde hem in laten slapen, omdat hij de 
verwachting had dat zijn agressieve gedrag ten opzichte van an-
dere mensen erger en erger zou worden. Om te voorkomen dat 
Fransje de dupe zou worden van het gedrag van de familie waarin 
hij liefdevol had op moeten groeien, heeft hij uiteindelijk bij Melief een doorstart 
mogen maken, waar hij niet bang hoeft te zijn dat er ooit nog kinderen bij hem in de buurt zullen komen. Het kleine gifkikkertje is al een heel eind tot rust gekomen, maakt het prima en doet ontzettend zijn best. 

A ldi’ hebben we de kip genoemd 

die drie dagen bij deze super-

markt in Sögel onder de winkelwagentjes 

heeft geleefd, voordat iemand contact met 

ons opnam. Degene had het al een paar 

dagen gade geslagen. Hoe de witte kip daar 

terecht gekomen is, zal wel altijd een raadsel 

blijven. Dat niemand van de horde klanten 

zich het lot aantrok van dit dier in nood, is 

gewoonweg schokkend te noemen.  

M 
ies is een 
Britse 
Korthaarkat waarvan de eigenaar overleden is. 
De mensen die het huis leeg moesten halen 

namen niet de zorg voor haar over, maar joegen haar elke 
keer van huis weg in de hoop dat ze niet meer terug zou 
komen. De dag van de oplevering van de lege woning, is 
Mies bij Melief gebracht en hoorden we voor het eerst haar 
verhaal. We hadden de keus om haar op te nemen 
of de man die haar bracht had ‘geen andere 

keus’ dan haar in het bos uit te zetten. Mies is nu in 
ieder geval veilig, wel zoeken we voor Mies nog 

iemand die haar op afstand wil adopteren.  

…liet zich niet wegjagen!…liet zich niet wegjagen!  

D eze 20 jaar 

oude pony 

dame is door het 

oog van de naald 

gekropen. Ze 

stond samen met 

een andere pony 

op een weide bij 

een boer in 
Friesland. 
Haar eigena-

resse 
kreeg 
echter 

van de boer te horen dat hij de twee van zijn land af 

wilde hebben en dat dat binnen een halve week het 

geval moest zijn omdat ze anders op 

‘salamitransport’ naar Italië zou gaan. De eigenares-

se vond voor de rustige pony een nieuw huis bij een 

zorgboerderij. Maar Gracia wilde niemand hebben, 

omdat ze, doordat ze nooit iets geleerd heeft, een 

echte steigerpony is en er eigenlijk geen land met 

haar te bezeilen is. Op een maandag werden wij 

gebeld door de eigenaresse met de vraag of wij 

Gracia op wilden nemen. De deadline: ze had voor 

woensdag een afspraak gemaakt bij de dierenarts 

om Gracia te laten euthanaseren, omdat dit volgens 

de vrouw diervriendelijker was dan op transport te 

gaan naar Italië. De vrouw was dan ook dolgelukkig 

dat er een echte diervriendelijke oplossing kwam, de 

staldeuren werden namelijk bij Melief voor Gracia 

geopend. Een vriendin van de vrouw probeerde dit 

nog uit haar hoofd te praten, omdat ze de dood 

beter vond dan een ver-

huizing voor een pony 

op leeftijd. Gelukkig 

luisterde de eigenares-

se hier niet naar, werd 

de euthanasie afspraak 

afgezegd en kwam 

Gracia hier op die 

beruchte woensdag 

aan. Weken lang is ze 

hier in quarantaine 

geweest, aangezien ze 

een enorme long-

wormbesmetting 

onder de leden had. 

Inmiddels is deze 

ietwat opstandige, 

onhandelbare dame 

zeer tevreden en 

voert ze de vier ander 

pony´s aan.  

W 
olf is een 
herdershond-kruising, 
die tot zijn negende 
jaar aan een touw op 

een vuilnisbelt geleefd heeft in Span-
je. Door twee Duitse dierenbescher-
mers is hij naar Duitsland gehaald, 
omdat ze het zo met hem te doen 
hadden en een goed thuis voor hem 
wilden zoeken. Helaas bleek niemand 
de angstige hond een permanent 
mandje te willen geven. Inmiddels 
was de verzorging van Wolf en nog 
een paar andere honden de twee 
vrouwen boven het hoofd gegroeid 
en moesten ze vanwege hun gezond-
heid verhuizen. In hun nieuwe huis 
mochten ze echter maar vier in plaats 
van zeven honden houden. Drie van 
de zeven honden verhuisden daarom 
naar de 

kelder van het huis. Een donkere 
ruimte met een piepklein raampje, 
waar de drie niet of nauwelijks uit-
kwamen en die doordrenkt was van 
de lucht van urine en uitwerpselen. 
Toen ons dit ter ore kwam, besloten 
we om Wolf op te nemen. De twee 
andere kelderhondjes mochten ge-
lukkig bij een andere opvang komen 
die wij hiervoor benaderd hadden, 
stichting Animal Sanctuary. Toen 
Wolf bij ons gebracht werd, was pas 
duidelijk te zien hoe slecht zijn condi-
tie was en hoe erg hij verwaarloosd 
geweest is de afgelopen jaren. Wolf 
liep krom van de artrose, zijn gebit 
was volledig ontstoken en één klomp 
tandsteen en er zat een open gezwel 
in zijn nek, wat al een jaar zo bleek te 
zijn. Ook onze dierenarts vond zijn 
toestand schrikbarend en had nog 

nooit zo´n slecht gebit gezien. 
Het gezwel werd onder narcose 
verwijderd en Wolf krijgt nu 
pijnstillers, zodat hij niet gebukt 
gaat onder de artrose. Wolf heeft 
inmiddels zijn plekje gevonden 
op een lekker dik kussen in de 
woonkeuken en geniet van een 

aai over zijn bol. En buiten 
is hij de beste kuilengra-
ver die we hebben! WOLF 

Het trieste verhaal 
van... 

GraciaGracia  
Salami of euthanasie...Salami of euthanasie...  

Kip huist 
dagenlang 

onder wink
elwagens 

E r zijn mensen die na Pasen niet alleen 

hun paastakken weggooien, maar schijn-

baar ook de drie kuikens die ze als decoratie 

voor het Paasfeest gekocht hadden. In de 

omgeving van Delft werd dit piepende drietal 

op straat gevonden. Helaas blijkt er ieder jaar 

weer een aantal dierenspeciaalzaken te zijn 

dat rond de Pasen kuikens verkoopt om het 

Paasgevoel voor mensen compleet te maken. 

Helaas worden deze schattige pluizenbolletjes 

dus ook zo snel als dat ze 

in een impuls gekocht 

waren, na de feestdagen 

weer gedumpt. 

Inmiddels loopt 

het drietal, na 

kort in de vogelopvang gezeten te hebben, 

nieuwsgierig bij Melief op het erf rond. 

FransjeFransjeFransje   
Eerst gek gemaakt, daarna was hij overbodig... 

Mies 

B 
lacky, een klein Jack Russell-reutje, overleefde zijn baasje en 

belandde bij de broer van de overledene. Bij deze man ontbrak 

het geld (en waarschijnlijk ook de zin) om voor het bejaarde 

hondje van 15 jaar te zorgen en na het eerst netjes per mail aan 

ons gevraagd te hebben belandde Blacky eind mei bij Melief. Het nog 

vitale heertje is het toonbeeld van hoe een baasje een dier de nodige 

verzorging kan onthouden: niet ingeënt, niet ontwormd en een volkomen 

verwaarloosd, rottend gebit, waardoor Blacky een hartkwaal ontwikkeld 

heeft. De dierenarts constateerde dat Blacky zijn mond niet meer kon 

sluiten door de tandsteen en verwijderde het, tezamen met een aantal 

tanden en kiezen. Ook castreerde ze hem gelijk, wat gelukkig voor hem en 

de andere (oude) honden direct een daling van zijn hormoonspiegel te-

weeg bracht en hem gelijk rustiger maakte. 

Maar het weerhield hem er niet van om als 

een blok voor Moppie, de oude Pekinees-

kruising met één blind oog, te vallen. Zij 

speelt het spelletje als een waardige dame 

mee en doet dus net of 

ze niets van zijn avan-

ces moet hebben… 

A angezien we in de eerste 5 maanden van 2012 minder giften en donaties hebben gekregen 
dan vorig jaar in die tijd, vragen we u vriendelijk eraan te denken uw donatie op tijd over 

te maken, zodat we de dieren zekerheid kunnen bieden. Wilt u ook actief meehelpen? Promoot 
Melief via Facebook en Twitter, want hoe meer mensen Melief leren kennen, hoe meer structu-
rele zekerheid er is voor de dieren in de toekomst en … het kost u alleen een paar muisklikken. 
We zoeken ook nog enthousiaste mensen die mee willen helpen op promotiestands voor Me-
lief. Helpt u mee? Meldt u aan via info@stichtingmelief.nl 

Paas-afval... 

BLACKY 



IN MEMORIAM 

V ia de vogelopvang in Delft is er bij ons een 
gehavende valkparkiet terecht gekomen. 

De vogel was door een man afgegeven, die 
medelijden met het dier had. Hij, op zijn beurt, had het dier weer 
van een kennis meegekregen, met als boodschap dat hij hem maar dood moest 
maken of in het bos moest laten vliegen... De valkparkiet heeft zichzelf helemaal 
kaalgeplukt, waarschijnlijk uit verveling of eenzaamheid. Hier bloeit de vogel met 
zijn soortgenoten enorm op, ze laat zelfs haar nieuwe veren nu met rust!  

L 
uise is een Duitse Melkgeit, die 

samen met een paard leefde. Helaas 

werd er naar beide dieren niet om-

gekeken door de eigenaar. Het 

paard werd geslacht en Luise bleef moeder-

ziel alleen achter. Luise had jaren samen 

geleefd met dit paard en ging op 

zoek naar haar maatje, ze brak 

dus continu uit door de omhei-

ning. Talloze malen 

zwierf ze met gevaar 

voor eigen en ander-

mans leven door de 

straten en zo be-

landde ze in een 

dierenasiel. Dit asiel 

is ingericht op hon-

den en katten en 

niet op geiten. Nie-

mand meldde zich 

om deze dame te 

adopteren en de tijd 

begon te 

dringen… 

Gelukkig is Luise uiteindelijk dus bij Melief in 

de kudde terecht gekomen. Luise lijkt op de 

geit Melief, ware het niet dat bij Luise om 

onverklaarbare redenen een stuk van haar 

beide horens afgezaagd is…  

D e vrijdag voor Pinksteren werden we gebeld 
over een hondje, dat begin van die week een 

paar dorpen verderop gevonden was. Dierenarts 
concludeerde dat het diertje heel oud, doof en zeer 
slechtziend was, waarna de vinder het diertje 
naar de gemeentewerf van de betreffende 

gemeente gebracht had. Na enkele 
dagen had nog niemand zich gemeld 
voor het hondje, wat het vermoeden deed 
rijzen dat het om een gedumpt dier gaat. 

Toen de vindster voor het lange pinksterweek-
end informeerde wie er op de gemeentewerf 
voor het hondje zou zorgen, zeiden de ambte-
naren dat er vanaf vrijdagmiddag tot dinsdag-
ochtend niemand op de werf zou komen. Toen 
de vrouw om de sleutel vroeg, zodat zij voor 
het dier zou kunnen gaan zorgen, werd haar 
dit geweigerd. Aangezien dit oudje natuurlijk 
niet drie en een halve dag zonder enige zorg in 

een hok kon doorbrengen en in menig asiel gelijk 
zou worden ingeslapen, hebben wij na het telefoon-
tje van de vrouw maar weer een mandje in de eet-
keuken bijgeschoven… De ‘zwerver’, die inmiddels 
Sjors heet, bleek na dierenartsbezoek over een zeer 
verwaarloosd gebit te beschikken en ook nog eens 
hartmedicatie nodig te hebben. Inmiddels lijkt Sjors 
zijn draai bij Melief gevonden te hebben. 

D 
it kleine angsthaasje, in het lijf van wat waarschijnlijk een 

Yorkshire Terriër-kruising moet zijn, is hier 

gebracht door twee vrachtwagen-

chauffeurs, die dit kereltje naar 

eigen zeggen midden in een militair trai-

ningsgebied vonden. Pinkie, zoals we 

hem genoemd hebben, had een blaas-

ontsteking en gruis in zijn urine, en 

kreeg dus van de dierenarts medicatie 

en werd op dieetvoer gezet. Zijn gebitje 

bleek helemaal aangetast te zijn, wat 

waarschijnlijk komt door (verkeerd) 

antibiotica gebruik toen hij een pup was, 

maar het kan ook erfelijk geweest zijn. Het 

is mogelijk dat hierdoor in de toekomst al 

zijn tanden getrokken moeten worden. 

Waarschijnlijk door zijn pijnlijke tanden, maar in ieder geval 

door slechte associaties met zijn eten, 

blaft Pinkie altijd eerst tegen zijn bak 

met brokken… Ondanks zijn vreemde 

eetgedrag heeft Pinkie gelukkig inmid-

dels zijn gewicht bijna verdubbeld, 

want met nog geen 2 kilo bij aankomst 

hier, was hij echt broodmager. Zinde-

lijk is hij helaas nog steeds niet en de 

wasmachine draait dan ook op volle 

toeren omdat hij zijn behoefte nog iets 

te vaak op een hondenkussen doet… 

D at hanen overlast veroorzaken door hun gekraai is algemeen 
bekend, maar dat er vrijwel nergens opvang voor deze dieren 

bestaat, weten minder mensen. Inmiddels weten heel wat particulie-
ren maar ook dierenambulances en (vogel)opvangen Melief als 
‘specialist in hanenopvang’ te vinden. Het gaat meestal nog steeds om 
dieren die op verschillende plekken domweg gedumpt zijn als oud vuil. 
De afgelopen maanden hebben dan ook weer heel wat hanen hun 

intrek genomen in de hanenstal met over-
dag een riante uitloop op 
de hanenweide. 

M aya, de godmother van de 8 grote varkens, 
overleed begin maart geheel onverwacht. Maya 

was als big samen met Willie door een jongetje wegge-
kocht uit de vleesindustrie. Toen zijn vader overleed en 
er geen geld meer voor de twee varkens was, werden 
ze gelukkig door iemand anders opgevangen. Maar na 
enige tijd stalde hij zijn dieren bij een dierenopvang 
met de belofte er zelf voor te zorgen. Dit gebeurde niet 
en de mensen op de opvang waren bang voor de 
varkens en  hadden geen kennis en geen geld om de 
varkens te verzorgen. Binnen enkele maanden ver-
keerden Maya en Willie in een levensbedreigende 
situatie. Gelukkig trok een bekende van de ‘verzorgers’ 
in de herfst van 2008 bij ons aan de bel en wij besloten 
de dieren de broodnodige hulp te bieden en hen bij ons 
op te nemen. Binnen enkele weken zag Maya er al een 
stuk beter uit en waren haar 
wonden, waar de heupen bijna 
door de huid staken, een heel 
e i n d  h e r s t e l d . 
Juist als een dier er zo slecht 
aan toe is geweest, blijf je altijd 
extra alert op de gezondheid. 
Op een dag was Maya niet 
lekker, ze wilde niet opstaan 

om te gaan eten. Varkens hebben wel vaker een dag 
dat ze geen zin hebben en we besloten in ieder geval 
pijnstiller en een antibioticum te geven. De volgende 
dag was het nog hetzelfde, dus hebben we direct de 
dierenarts gebeld. Deze kwam in de namiddag. Toen 
we in de stal kwamen lag Maya te hijgen en zag ze 
blauw. Varkens zijn, mede door hun dikke vetlaag, 
moeilijk te diagnosticeren en de dierenarts schetste dat 
het mogelijk een verstopping of een darmdraaiing kon 
zijn. Hij injecteerde pijnstiller en antibiotica en wij 
probeerden Maya te manen tot opstaan, want alleen 
beweging kan ervoor zorgen dat zulke problemen weer 
opgelost worden. Tot onze verbazing stond ze op en 
deed enige stappen vooruit. Maar vervolgens wankelde 
ze en stortte weer op de grond. En overleed daar ter 
plekke, terwijl we met zijn drieën in shock toekeken… 
Maya was de opperzeug van de groep. Maya, we 
zullen je, letterlijk en figuurlijk, enorme persoonlijkheid 
heel erg missen, rust zacht… 
 

K nor het hangbuikzwijn was lekker aan de maat, 
hoewel hij al een eind afgevallen was en een stuk 

beter liep sinds hij begin zomer 2011 bij Melief was 
gekomen. En een enorme lieverd, maar ook een Ein-
zelgänger die altijd alleen lag. Maar ondanks artrose in 

goede gezondheid. Maar op een donderdag begin 
februari wilde hij niet eten. Zeker geen trek, want een 
gebakje dat we aanboden om te testen nam hij wel. 
Maar vrijdagmorgen wilde Knor ook niet meer opstaan. 
De varkensdierenarts was er binnen een uur. Omdat er 
geen duidelijke klachten waren, kreeg hij een aantal 
injecties met een brede werking. En gelijk legden we 
Knor in de quarantaine onder de warmtelamp, want hij 
voelde akelig koud aan. Maar ook met lamp en warme 
kruiken werd hij niet 
warmer, dus haalde 
Lothar nog extra 
injecties bij de die-
renarts om de 
bloedsomloop te 
stimuleren. En beslo-
ten we hem in de eetkeuken naast de radiator te leg-
gen, in de hoop dat hij een beetje bij zou komen. Maar 
hij glipte ons zo door de vingers… Diezelfde vrijdag-
nacht om half 4 is Knor overleden, terwijl wij machte-
loos stonden. We zijn bedroefd dat we niet wisten wat 
we nog meer voor hem konden doen, maar blij dat we 
ruim een half jaar voor deze goede lobbes hebben 
mogen zorgen. We hopen dat hij nu lekker op een wolk 
van stro in het zonnetje ligt… Rust zacht, lieve Knor.            

Luise 

...zocht haar maatje op 
straat! 

Hanen , hanen …    Hanen , hanen …    en nog eens hanen!en nog eens hanen!  

SJORS 
Stokoud, bijna blind en doof  
gevonden op een drukke weg... 

Maak Maak Maak 
maar maar maar 
dood...dood...dood...   Pinkie 

de vondeling 



permanente opvang voor dieren in nood 

aan: 
bezoekadres:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Duitsland 

telefoon: 0049-(0)5952-200657 
 

secretariaat / donateursadministratie: 

Driedistel 11 

3068 NB Rotterdam, Nederland 
 

e-mail: info@stichtingmelief.nl 

internet: www.stichtingmelief.nl 

www.gnadenhofmelief.de 
 

Triodos Bank: 21.21.71.445  

IBAN: NL48 TRIO 0212171445 

BIC: TRIONL2U 

ING Bank: 4364678 

IBAN: NL68 PSTB 0004364678 

BIC: PSTBNL21 

t.n.v. Stichting Melief te Rotterdam 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door 
Lothar Vermeulen en Marc Winters van 
Stichting Melief. De nieuwsbrief komt 2 keer 
per jaar uit en wordt verstuurd aan mensen 
die Stichting Melief, op welke manier dan 
ook, steunen, of wordt ter promotie uitge-
deeld. 

Nieuwsbrief gelezen? Geef hem door! 

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie 

Namens de dieren danken wij iedereen enorm die Melief de afgelopen periode gesteund heeft middels Namens de dieren danken wij iedereen enorm die Melief de afgelopen periode gesteund heeft middels Namens de dieren danken wij iedereen enorm die Melief de afgelopen periode gesteund heeft middels 
voervoervoer---   goederengoederengoederen---   en gelddonaties, adoptie op afstand, sponsoring en vrijwilligerswerk !!en gelddonaties, adoptie op afstand, sponsoring en vrijwilligerswerk !!en gelddonaties, adoptie op afstand, sponsoring en vrijwilligerswerk !!   

H 
et lijkt helemaal stil geworden te zijn rond het project dakre-
novatie, maar niets is minder waar! Sinds we met Yvonne 
Kroonenberg de dakpannenactie zijn gestart, waarbij iedereen 
voor 10 euro een dakpan kan sponsoren, hebben vele mensen 

al hun steentje bijgedragen. Ook wij hebben niet stilgezeten en hebben 
overal gezocht naar mogelijkheden om een goed dak tegen zo laag moge-
lijke kosten te krijgen. Er bood een team uit Rotterdam hulp aan, het is 
komen kijken naar de staat van het dak en stelde een offerte op waarbij 
uitgegaan wordt van reparatie van de kapotte delen in plaats van vervan-
ging van het hele pakket van dakbedekking. En gelukkig kwam deze offer-
te een flink stuk lager uit dan de oorspronkelijke offerte van ruim € 72.000,- Ook hebben we nog verschillende Duitse dakdekkers over de vloer gehad om hun kijk op de zaak te geven. En allemaal vulden ze een offerte gebaseerd op het-zelfde bestek als de oorspronkelijke offerte in, zodat de verschillende bedragen goed te vergelijken zijn. Ook belden we met een grote bouwmaterialengroothandel of zij misschien konden helpen met de dakpannen, een niet onaanzienlijke kostenpost in het geheel. Zij kwamen met speciale prijzen voor partijen dakpannen die ze nog in kleine (maar voor ons voldoende) hoeveelheden op voorraad hadden. Dit aanbod gecombineerd met de beste offerte die we hebben ontvan-gen, heeft opgeleverd dat we het streefbedrag naar € 55.000,- kunnen verlagen, als we kiezen voor vervanging van de volledige dakbedekking, dus dat scheelt al mooi weer €20.000,- !! Op dit moment gaat onze voorkeur daar naar uit, zodat we niet aan het repareren blijven. Want we willen ons natuurlijk voor de volle 100% in kunnen zetten voor de dieren, en dan moeten we dus weer jaren vooruit kunnen met het dak!  We hebben op het moment dat we dit schrijven met zijn allen al € 30.000,- bij elkaar gebracht voor het dak. Dat bete-

kent dat we al over de helft zijn, en dus nog € 25.000,- zullen moeten sparen. We 
hopen natuurlijk dat we succes hebben met de aanvragen bij de verschillende 
fondsen die we gedaan hebben en dat we het dit jaar nog voor elkaar kunnen 
krijgen om het dak onder handen te laten nemen. Want we moeten er niet aan 
denken dat deze winter alsnog een pakket sneeuw door het dak heen zakt… 
Hiervoor vragen we ook nog uw hulp: heeft u nog ideeën om geld bijeen te bren-
gen, wilt u nog een donatie doen, kent u bedrijven die graag goede doelen spon-
soren: alles is welkom!! Nog steeds kan een bijdrage van 10 euro per dakpan 
overgemaakt worden op onze spaarrekening zoals hiernaast vermeld, o.v.v. 
naam en (e-mail)adres (anders kunnen we de gever niet bedanken). Dank na-
mens de dieren voor uw (extra) ondersteuning!  

Ieder dier heeft recht 

op een dierwaardig 

leven! 

*Alle extra donaties, groot of klein, zijn van harte welkom! 

Spaar mee  
voor dit  

grote project  
op spaarrekening  

95.76.03.851  
 

IBAN:NL43SNSB0957603851 
BIC:SNSBNL2A 

 
t.n.v. 

Stichting Melief  
te Rotterdam 

**UPDATE 
DAKPANNENACTIE 

 
Ondersteun Melief  

ook in de sociale media:  
‘like’, ‘share’ en ‘retweet’  

onze foto’s, video’s en berichten,  
het kost slechts een muisklik! 

facebook.com/GnadenhofMelief 

@GnadenhofMelief 

youtube.com/MeliefGnadenhof 
...en Plato nu! 

De dieren die we permanent hebben opgenomen vanaf januari t/m mei: 220 hanen en kippen +++ 1 knobbelzwaan +++ 8 honden +++ 

13 katten +++ 14 konijnen +++ 1 cavia +++ 27 duiven +++ 3 kraaien +++ 1 rijstvogel +++ 1 diamantduifje +++ 1 valkparkiet 

+++ 4 grasparkieten +++ 1 goldamadine +++ 1 agapornis +++ 4 lachduifjes +++ 6 ganzen +++ 13 eenden +++ 1 melkgeit +++ 

Plato voor... 


